
Z Gymnázia Malacky na Oxford 
 

Marco Samuel Fabuš 
Škola: University of Oxford 
odbor: Department of Physics 
 
Žiakom osemročného gymnázia som bol v rokoch 2010 – 2014, 
potom som strávil dva roky na strednej škole v Londýne a teraz 
študujem fyziku v druhom ročníku na St. John´s College, Oxford. Keď som pred pár 
rokmi nastúpil na osemročné gymnázium, mojím plánom nebolo odísť do zahraničia. 
Práve naopak, snažil som sa čo najviac zapájať do aktivít na Slovensku – zúčastnil 
som sa mnohých olympiád, najmä z prírodných vied, neskôr som bol aj aktívnym 
členom debatného klubu, istý čas aj viceprezidentom školského parlamentu. 
Gymnázium mi poskytlo oveľa viac možností v porovnaní so základnou školou, ktorú 
som navštevoval do piateho ročníka. V pamäti mi utkvel najmä predmet 
experimentálne vedy, ktorý mi dal základy písania protokolov a projektov, ktoré 
používam dodnes. Taktiež som mal možnosť byť súčasťou mnohých 
medzinárodných iniciatív, napríklad projekt Comenius, kde som absolvoval 
niekoľkodňový pobyt v Dánsku. Na roky strávené na našom Gymnáziu spomínam 
v dobrom, ešte stále som v kontakte s mojimi bývalými spolužiakmi a s viacerými 
učiteľmi, ktorí ma toho času učili a podporovali v mimoškolských aktivitách 
a súťažiach. Keď som odchádzal po prvýkrát, mnohé veci mi chýbali, no rýchlo som 
si zvykol na britský systém. Moja cesta na Oxford bola celkom svojská a netypická, 
no viem, že moje roky na Gymnáziu v Malackách na nej hrali dôležitú rolu. 
 Marco S. Fabuš 
 
 
 

Keď máte pevný základ, môžete stavať 
ďalej...  

 

Katarína Winklerová 
Škola: Filozofická fakulta UK v Bratislave 
odbor: žurnalistika 
 
Volám sa Katarína Winklerová a som absolventkou strednej školy 
– Gymnázia Malacky. 4 roky strávené v tejto škole mi dali priateľstvá, prežila som 
tam radosti, starosti, veľa stresu i zábavy, no a v neposlednom rade mi bola dopriata 
aj kvalitná výučba. Väčšina učiteľov na pôde tejto školy nám na vyučovaní podávali 
látku celým svojím bytím, kto chcel byť priemerný počúval jedným uchom, kto nie, 
dvomi. Takýmto spôsobom, okrem iného, sme spolupracovali na hodinách - 
vzájomným počúvaním. Učitelia sa vždy snažili naviesť nás tým správnym smerom. 
Týmto ich všetkých zdravím. Veľakrát som i ja nadávala na, pre mňa vtedy 
nezmyselné, úlohy typu: protokoly na hodinu fyziky, či chémie a podobne. V týchto 
dňoch sa pousmejem a konštatujem, že aj tie ma niečomu priučili – trpezlivosti. 
Množstvo učenia, ktoré už aj tak bolo za tie roky skresané, no v danej chvíli mi aj to 
prišlo ako niečo nereálne k naučeniu sa, sa teraz na pôde vysokej školy znásobilo, 
no stredná ma vycvičila učiť sa, takže nabehnúť na systém vysokej nebol až taký 



veľký problém. Stresové situácie sme sa naučili zvládať na mnohých konferenciách 
a podujatiach, ktoré gymnázium často organizuje. Študujem na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave na katedre žurnalistiky. Celé štyri roky som si na hodinách 
matematiky v duchu vravela: „ Na čo mi toto akože bude, ja budem študovať 
humanitný smer.“ Prišla som na výšku a pozdravila ma logika. Takže milí – budúci 
terajší študenti, počúvajte aspoň tým jedným uchom :-D ! Pevný základ som 
z matematiky mala, tak som oprášila staré vedomosti z doby – „na čo mi toto bude“ 
a čakám, kedy príde ďalší podobný predmet  ...  
Na „našom“ gymnáziu sme mali aj super jedáleň, kde sme sa vždy „napráskali“ 
a hurá na telocvik. Tam sme sa trošku zapotili a už sme rozmýšľali, aké všetky svaly 
sme zapojili, ktorých názvy sme zas vedeli z biológie.  Legendárne hodiny 
dejepisu, ani nehovorím... Tam sa z nás tiež parilo. Upálenie Jána Husa 1415 – aj 
o polnoci!  Ono naozaj, to zameranie tzv. všeobecné nie je až tak od veci. 
V konečnom dôsledku sa na všetky nepríjemné spomienky zabudne a ostanú 
v pamäti len tie pozitívne. Takže, ak by som sa mala vrátiť späť do deviateho ročníka 
a rozhodnúť sa, kam na strednú školu, moja voľba by zrejme iná nebola.  
Týmto želám všetkým študentom úspešné štúdium a veľa sily pre to ďalšie. 
 S pozdravom Katarína W. 
 
 
 

Z gymnázia až do ďalekej Číny 
 

Stanislav Drozd 
Škola: České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta elektrotechnická,  
študijný program Kybernetika a robotika,  
odbor: senzory a přístrojová technika 
 
Už od mala som chtiac či nechtiac neustále nejakým spôsobom vytŕčal z radu. 
V priebehu štvrtého ročníka na základnej škole som si pomaly uvedomoval, 
že by som potreboval zmeniť prostredie. Začal som sa z rôznych strán dozvedať, 
že existuje aj iná možnosť – osemročné gymnázium. Pri posielaní prihlášky 
na Gymnázium, Ul. 1. mája 8 v Malackách som ešte ani z ďaleka netušil, aký 
zásadný zlom, vďaka tomuto rozhodnutiu, nastal v mojom živote. Postupom času 
sa ukazovalo, že väčšina mojich nových spolužiakov má bližšie k vedám humanitným 
či prírodným, no ja som sa aj tak uberal svojou cestou - smerom k (elektro)technike. 
Na tejto škole som spoznal mnohých kvalifikovaných pedagógov, ktorí nám častokrát 
aj na úkor svojho voľného času pomáhali nadobúdať nové znalosti v oblasti našich 
záujmov (aj mimo učebných osnov), ukázali nám nové možnosti a predovšetkým nás 
dôkladne pripravili na štúdium na VŠ. Vďaka tejto škole som získal možnosť 
zúčastniť sa rôzných matematicko-fyzikálnych súťaží a niekoľkých ročníkov SOČ, 
kde som nazbieral cenné skúsenosti, na základe ktorých som sa v priebehu 
maturitného ročníka prebojoval až na vedeckú súťaž zameranú na inovatívne 
technológie konajúcu sa v ďalekej Číne. Momentálne už piaty rok študujem 
kybernetiku a robotiku na elektrotechnickej fakulte v Prahe a postupom času sa stále 
utvrdzujem v názore, že lepšiu strednú školu som si ani nemohol vybrať. 
 Stanislav Drozd 
 



Disciplína a kritické myslenie 
 
Veronika Radičová 
Škola: Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna Unviersity 
of Economics and Business,  
Studium: Internationale Betriebswirtschaft/Intenratioal 
Business administration 
 
Osem rokov na Gymnáziu v Malackách ma naučilo nielen matematickým vzorcom 
a chemickým reakciám, ale aj disciplíne a kritickému mysleniu. Takmer každý 
predmet aktívne zapája študentov do diskusií, projekov a súťaží  s celoštátnym 
i medzinárodným rozmerom. Študenti nášho gymnázia často dokazujú, že aj malá 
krajina ako Slovensko má potenciál skrytý v motivovanej a vytrvalej mládeži. 
Pozoruhodná je aj ponuka cudzích jazykov a kvalita ich vyučovania, ktorá ma 
pripravila na vysokoškolské štúdium v zahraniči. I keď mi znalosť cudzích jazykov 
ukázala nové horizonty, vďačná som najmä za vysoké nároky na hodinách 
slovenčiny a matematiky, ktoré rozvinuli moje verbálne a abstraktné myslenie 
a prispeli k výborným výsledkom v testoch určujúcim moje ďalšie akademické 
smerovanie. Vďaka pútavym hodinám ekonómie, ktoré na slovenských gymnáziach 
nie sú štandardom, som objavila môj záujem o ekonomické témy a následne 
sa rozhodla pre štúdium medzinárodného podnikového manažmentu. Vyzdvihla by 
som taktiež vysokú kvalitu výučby histórie a sociálnych vied, ktoré sú bez ohľadu 
na ďalšie štúdijné zameranie študenta podstatné pre formovanie a rast našej 
spoločnosti.  
 Veronika Radičová 
 
 

 

Miesto, kam sa rád vraciam... 
 

Dominik Hegyi 
Škola: 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe 
odbor štúdia: všeobecné lekárstvo 
 
Gymnázium Malacky bolo miestom, ktoré som osem rokov 
navštevoval a na ktoré sa vždy rád vraciam. Prinieslo mi 
všeobecný rozhľad pokrývajúci všetky odbory a veľmi veľkým prínosom bola  kvalitná 
príprava na maturitu, ktorá spolu s ochotnou pomocou pedagógov mi nielen dovolila 
hladko zvládnuť maturitné skúšky, ale hlavne získané znalosti z biológie, chémie 
a fyziky boli nedoceniteľnou pomocou pri príprave na prijímacie skúšky na lekárske 
fakulty a pokrývali všetky vyžadované vedomosti. Preto som bol aj úspešne prijatý 
na lekárske fakulty Masarykovej aj Karlovej univerzity. Príprava z gymnázia mi taktiež 
neraz uľahčila štúdium prvých ročníkov medicíny. Veľkou výhodou je kvalitná výuka 
jazykov. Počas ôsmich rokoch štúdia som dosiahol hovorovej znalosti angličtiny 
a vďaka možnosti rozšírenej výuky nemčiny s „native speakrom“, aj veľmi dobrej 
znalosti nemeckého jazyka. Tá ma napríklad zvýhodňuje oproti mnohým mojim 
spolužiakom pri výbere pre program Erasmus. Z doby štúdia na gymnáziu mi zostali 
dobrí kamaráti, s ktorými sa stretávam dodnes. 
 Dominik Hegyi 



Pár vetičiek... 
 

Lucia Adamovičová  
Škola: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně  
Program: Ekonomika a management,  
odbor: management cestovného ruchu 
 
Aké boli moje štyri roky na Gymnáziu v Malackách? Na začiatok bude najlepšie, 
ak to prirovnám k počasiu. Niekedy slnečno bez mráčika na oblohe, inokedy 
sa trochu zatiahlo, prišiel dážď a následne búrka. S odstupom času však človek 
začne vnímať veci trochu globálnejšie a vytvorí si o tom jeden obrázok. Pre mňa ten 
obrázok predstavuje veľmi príjemne strávené roky života. Uvedomila som si, 
že je to škola, ktorá naozaj umožní človeku zorientovať sa, ktorým smerom sa chce 
človek ďalej uberať. Ja som sa rozhodla zamerať na ekonómiu a matematiku. Oba 
predmety sú na škole vyučované na skvelej úrovni, čo môže potvrdiť aj moje 
úspešné zvládnutie týchto predmetov ďalej na vysokej škole. Vždy ma mrzelo, že mi 
trochu viac nešla fyzika, či chémia, pretože vybavenie školy pre nadšencov týchto 
predmetov je veľmi kvalitné. Ak by som sa teda vydala týmto smerom, určite by ma 
škola na ďalšie štúdium pripravila rovnako dobre. Okrem vedomostí 
som si z gymnázia odniesla aj veľa krásnych zážitkov, či už zo športových akcií alebo 
koncertov so školskou kapelou. Netreba zabúdať na to, že celkový dojem zo školy 
najviac ovplyvňujú ľudia. U vyučujúcich nikdy nechýbala ľudskosť, vďaka ktorej sme 
si dokázali vytvoriť priateľský vzťah, no zároveň nechýbala ani profesionalita, 
ktorá vždy zaistila rešpekt z mojej strany. 
 Lucia Adamovičová 
 
 
 

Vedomosti, z ktorých čerpám doteraz 
 

Romana Fabianová 
Škola: České vysoké učení technické 
Fakulta stavební  
 
„Čo sa v mladosti naučíš, v dospelosti akoby si našiel.“ Príslovie, 
ktoré sa mi od maturít potvrdilo už viackrát. Za osem rokov, 
strávených na Gymnáziu v Malackách, som sa naučila veľa vecí. 
Od vetného rozboru až po derivácie a integrály. Množstvo učiva, z ktorého si vybral 
každý to svoje. Vedomosti, z ktorých čerpám doteraz. V priebehu ôsmich rokov, som 
toho zažila naozaj veľa. Výlety, exkurzie, súťaže, zájazdy. Množstvo príležitostí 
a skúseností, ktoré si vážim a spomínam na ne s úsmevom na tvári. To ale nie je 
všetko, čo vie škola a jej profesori ponúknuť. Zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplína. 
To sú len jedny z mnohých vlastností, ktoré sa nám snažili vštepovať už od začiatku. 
Vlastnosti rovnako cenné ako vedomosti. Aj keď je to od maturity už zopár rokov, 
na gymnázium a profesorov, ktorí mi boli vzorom a pomohli mi, keď som potrebovala, 
vždy spomínam rada.  
 Romana Fabiánová 
 



Ja a moje štúdium na Gymnázke  
 

Marek Smolár 
Škola: STU Strojnícka 
Bakalár: Aplikovaná mechanika a mechatronika 
Inžinier: Energetické stroje a zariadenia 
 
Ako študent gymnázia som sa mal možnosť naučiť sa, spoznávať 
a zažiť toho veľa. Gymnázium je škola, kde som si urobil všeobecný rozhľad 
o jednotlivých predmetoch, získal množstvo teoretických vedomostí a praktických 
zručností na laboratórnych cvičeniach, ktoré som neskôr zužitkoval na vysokej škole. 
Na gymnáziu som tak dostal širší rozhľad o tom, ktorým smerom sa budem uberať 
ďalej. Mimo toho, chodili sme na výlety, splavy, exkurzie, ktoré sa spájajú s mnohými 
zážitkami vo výbornom kolektíve, ktorým sme boli a dodnes sme. Pravidelne 
sa stretávame so spolužiakmi už po takmer siedmich rokoch. Výhodou pre mňa, ako 
Malačana, bolo, že som mal kopec času aj na koníčky, ktorým som sa venoval mimo 
školy. Mal som možnosť reprezentovať školu v školskej kapele alebo v niektorom 
zo športov v medziškolských turnajoch. S výberom školy som bol spokojný a nevedel 
by som si to predstaviť inak. 
 Marek Smolár 
 
 

 

Na gympel by som sa vrátila znovu 
 

Michaela Šusterová 
Škola: VŠCHT 
odbor: forenzní analýza 
 
Chcela by si sa vrátiť späť na gympel? Chcela by si sa vrátiť 
do času, ktorý si na tejto škole prežila? Dve otázky, s ktorými som sa stretla 
a s ktorými sa môj mozog zaoberal v období, keď som nastúpila na vysokú školu, asi 
najčastejšie. Na gympel som išla preto, lebo som nevedela, čo so sebou, čím chcem 
byť. Ako som však pomaly za sebou nechala prvý a potom i druhý rok na malackom 
gymnáziu, začali sa mi v hlave myšlienky usporadúvať a vytvárali nejakú stálejšiu 
predstavu o mojom budúcom živote. Rozhodujúcim sa stal pre mňa tretí rok. 
V treťom ročníku som sa rozhodla, že svoje ďalšie štúdium povediem smerom 
matematika a chémia, hoci nejaké tie príležitostné nočné myšlienkové pochody 
sa týkali aj nemeckého jazyka, žurnalistiky a občas aj histórie. Vo veľkej miere bolo 
moje rozhodovanie ovplyvnené ľuďmi, ktorí tie predmety vyučovali a tým mi pomohli 
zvoliť si tú správnu školu. Ukázali mi, čo ma baví a čo by ma mohlo v budúcnosti 
napĺňať. Nemám potrebu týchto ľudí menovať konkrétne, veď oni budú vedieť, o kom 
hovorím. Takže áno, keď nad tým premýšľam, rada spomínam na čas, 
ktorý som nechala malackému gymnáziu a na ľudí, pre ktorých by som sa na gympel 
vrátila znovu. 
 Michaela Šusterová 
 
 
 



Z gymnázia právo vo Viedni 
 

Petra Čaplová 
Škola: Universtität Wien 
odbor: právo 
 
Na Gymnáziu v Malackách som strávila krásnych osem rokov 
svojho života a vďačím jeho učiteľskému zboru za obrovský kus práce, ktorý 
sa odrazil ako na mojom vzdelaní, tak aj na mojich morálno - vôľových vlastnostiach. 
Od svojich 10 rokov som sa v skvelom kolektíve učila byť vytrvalá, svedomitá 
a poháňala ma túžba po vedomostiach. Zo všetkého najviac oceňujem zameranie 
gymnázia na cudzie jazyky, pretože práve to bol dôvod, prečo som sa rozhodla spojiť 
svoj vzťah k humanitným vedám s cudzími jazykmi a vyštudovala som právo 
na Viedenskej univerzite. Stálo ma to veľa úsilia a som presvedčená o tom, že práve 
táto škola mi umožnila objaviť moje prednosti a naplno ich rozvinúť. Od mojej 
maturity prešlo síce už osem rokov, napriek tomu mám však na študentské časy 
krásne spomienky. Menovite si mimoriadne vážim p. prof. Zdenku Krajčírovú, ktorá 
doslova vybudovala môj vzťah k nemeckému jazyku, napriek tomu, že mi ako malej 
primanke vôbec nebol sympatický. Moja vďaka taktiež patrí p. prof. Čižmárovi 
za neoceniteľné vedomosti z histórie, z ktorých som dokázala čerpať nielen celé 
svoje štúdium na vysokej škole, ale z nich čerpám dodnes. Momentálne pracujem 
ako právnik vo Volkswagene a ako čerstvá matka si veľmi želám, aby úroveň 
Gymnázia Malacky zostala minimálne taká, ako keď som ho opúšťala, aby raz mohla 
moja dcéra dostať rovnako kvalitné vzdelanie, ako som dostala ja. 
 Petra Čaplová 
 
 

 

Pomohli mi extenzívne znalosti 
 

Miloš Pupík 
Škola: Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne 
odbor: právo a právní věda 
 
Vďaka štúdiu na Gymnáziu v Malackách som sa pomerne jednoducho dostal 
a dokončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 
Na právnickej fakulte mi najviac pomohli extenzívne matematické znalosti, ktorých 
logická nadväznosť tvorí skvelý základ pre právne úvahy, a historické fakty, 
ktoré mi pomohli pospájať súvislosti v historických exkurzoch. Jazyková vybavenosť 
z gymnázia mi zase umožnila už počas vysokej školy zastupovať medzinárodný 
subjekt v OSN či precestovať desiatky krajín. Aj napriek značnej špecializácii 
právnického povolania, široké znalosti z rôznych odborov, ktoré mi gymnázium 
poskytlo, som mohol využiť ako základ v samoštúdiu všetkého, čomu 
som sa vo voľnom čase venoval a taktiež mi umožňujú v dnešnej dobe komunikovať 
na odbornej úrovni s ľuďmi z rôznych profesií. 
 Miloš Pupík 
 
 
 



Skvelá voľba... 
 

Petra Vrablecová 
Škola: Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave 
 
Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách bolo pre mňa skvelou 
voľbou. Hoci som mala akú-takú predstavu, kam by som chcela 
ísť po jeho skončení, 4 roky strávené na tejto škole mi pomohli nájsť, čo ma baví 
a posunúť sa vpred. Priateľská atmosféra a skvelý prístup učiteľov, ktorí sa nám 
snažili dať maximum, a tak pomôcť každému s ohľadom na jeho potreby, veľmi 
oceňujem. A hoci to nebolo vždy najjednoduchšie, nároky a povinnosti, 
ktoré sme si museli splniť, mi neskôr pomohli ľahšie si zvyknúť na vysokú školu. 
Keďže som si v posledných dvoch rokoch vybrala spoločenskovedný smer, určite 
by som túto školu odporučila ľuďom, ktorí rozmýšľajú alebo ich bavia jazyky, 
slovenčina, dejiny, politika, filozofia, právo či písanie. (Za veľké plus tiež považujem 
možnosť získať certifikát z nemeckého jazyka – DSD.) 
Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách bolo pre mňa skvelou voľbou. Štyri roky 
strávené na tejto škole mi pomohli nájsť, čo ma baví a posunúť sa vpred. Priateľská 
atmosféra a skvelý prístup učiteľov, ktorí sa nám snažili dať maximum, veľmi 
oceňujem. A hoci to nebolo vždy najjednoduchšie, pomohlo mi to neskôr ľahšie 
si zvyknúť na vysokú školu. Keďže som si v posledných dvoch rokoch vybrala 
spoločenskovedný smer, určite by som túto školu odporučila ľuďom, ktorí rozmýšľajú 
nad alebo ich bavia jazyky, slovenčina, dejiny, politika, filozofia, právo či písanie. 
 Petra Vrablecová 
 
 
 

Gymnázium mi poskytlo veľa možností 
 

Alexandra Vosátková 
Fakulta: 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe 
odbor: všeobecné lekárstvo 
 
Gymnázium Malacky mi poskytlo počas ôsmich rokov veľa 
možností, príležitostí a priateľstiev. Reprezentovala som školu 
v rôznych športoch, čo ma vždy veľmi bavilo. Precestovala som 
nové miesta vďaka výletom, ktoré škola organizuje, na Slovensko, 
ale aj do zahraničia. Škola je jazykovo zameraná a je možnosť si 
spraviť jazykový certifikát z nemčiny, na ktorý sa vás snažia pripraviť naši učitelia 
nemčiny a nemecký lektor. Vážim si prístup učiteľov, ktorí sa vo väčšine vždy snažili 
pomôcť, nielen počas vyučovacích hodín, ale aj mimo nich. Som rada, 
že s niektorými som dodnes v kontakte. Všeobecný prehľad je prínosný pre každého 
v živote a ak vás niečo zaujíma viac, môžete sa zúčastniť rôznych projektov, 
olympiád, športových akcií. Momentálne som študentkou 1. lekárskej fakulty Karlovej 
Univerzity v Prahe, odbor všeobecné lekárstvo.  
Veľa šťastia všetkým novým študentom!  
 Alexandra Vosátková 
 



Škola sa podieľala na tom, v čom 
sa realizujem dnes 

 

Mgr. Alexandra Štuková 
Škola: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita 
Komenského Bratislava 
odbor: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
 
Škola sa z veľkého percenta podieľala na tom, v čom sa realizujem dnes. Nebola 
zanedbateľná, ak si vieš za tu dobu usporiadať hlavu, myšlienky a zistiť, čo v živote 
chceš. Potom aj na pedagógov pozeráš inak a pokúšaš sa dostať z nich maximum 
pre svoj ďalší osobnostný rast. Škola sama o sebe ti však priestor v živote nevytvorí. 
To musí urobiť každý sám. Pomohla mi však predať sa, naučila ma istej disciplíne, 
práci s termínmi, prístupu k povinnostiam, zvýšila moju schopnosť zvládať aj 
stresové situácie. Myslím, že som tu osobnostne dozrela a našla jasné smerovanie. 
Ja a škola sme žili vo vzájomnej symbióze. Škola mi vychádzala maximálne v ústrety 
v mojej športovej kariére a ja som jej to vracala vzornou reprezentáciou. 

 Mgr. Alexandra Štuková 

 
 

 

Gymnázium mi dalo silné základy 
 

Mgr. Mgr. Lukáš Klvač – zamestnanec Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky. 
Škola: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,  
odbor: právo 
Škola: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave , Fakulta sociálnych vied,  
odbor: politológia 
 
Som absolventom 8-ročného štúdia, na Gymnáziu som študoval od roku 
2000 do 2008, kedy som úspešne zložil maturitnú skúšku. Štúdium na malackom 
gymnáziu mi poskytlo veľké množstvo vedomostí, z ktorých som čerpal v neskoršom 
štúdiu. Pri mojom vysokoškolskom štúdiu som využíval najmä vedomosti z dejepisu 
a náuky o spoločnosti, preto bolo pre mňa štúdium na oboch vysokých školách 
v prvých ročníkoch skôr len o opakovaní učiva z gymnázia.  
Či sa môžem nazývať úspešným, to neviem, no mám zamestnanie, ktoré ma napĺňa, 
a to všetko vďaka Gymnáziu Malacky, na ktorom sa mi dostalo silných základov, 
na ktorých som neskôr budoval svoju kariéru. 
 Mgr. Mgr. Lukáš Klvač 

 


